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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 01كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 تركيب السكان

 التركيب االقتصادي –ثالثًا 

 يتم تقسيم القوة البشرية في المجتمع السكاني بموجبو إلى قسمين : 

 داخل القوة العاممة ) فاعمون أو نشطون اقتصاديًا (أفراد  -1

ىم جميع األفراد الذين يسيمون فعاًل بمجيودىم العضمي والعقمي في أي عمل يتعمق بإنتاج السمع أو  
 تقديم الخدمات، كذلك األفراد القادرين عمى العمل لكنيم ال يجدونو رغم رغبتيم فيو وبحثيم عنو .

 ممة )غير الفاعمين أو غير النشطين اقتصاديًا (أفراد خارج القوة العا -2

ومون بأعمال ال تسيم مباشرًة في إنتاج السمع أو تقديم الخدمات مثل ربات البيوت ىم األفراد الذين يق 
والعاجزين عن أداء عمل مثمر بسبب عاىة أو مرض مزمن... والسجناء والمسنين الذي تزيد أعمارىم  والطالب
 ( سنة .56عن )

 وارتباطيا عناصره وأىمية االقتصادي النشاط التركيب االقتصادي تحديد مالمح من خالل دراسة يمكن 
 ومعرفة المتعددة وخصائصيا وأىميتيا وحجميا العمالة نسبة تحديد كذلك ويمكن فية،االجغر  البيئة بظروف
 القوى تحديد في االقتصادي التركيب ةراسد ُتسيم كما، والمينة والنوع العمر حسب وتوزيعيا البطالة معدالت
 اإلناث سياما  و  االجتماعية وخصائصيم السكان نمو في التغير معدالت اتجاه عمى اعتماداً  المستقبل في العاممة

 .العاممة القوى في

 يسمى خاص تصنيف في االقتصادي النشاط أنواع( الدولي العمل مكتب) المتحدة األمم حددتو  
 : مجموعات ثالث إلى ينقسمالذي  االقتصادي لمنشاط الموحد الدولي التصنيف

 األولية األنشطة مجموعة - أ

 .والبحر البر وصيد والغابات والرعي اعةر الز  قطاع تشمل 
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 الثانوية األنشطة مجموعة -ب

 .والتشييد والبناء التحويمية والصناعاتوالمقالع  المناجم قطاع تضم 

 الثالثة األنشطة مجموعة -ج 

 . والخدمات والمواصالت والنقل والتجارة والمياه والغاز الكيرباء تشمل 

 الزوجية المدنية الحالة حسب التركيب -رابعًا 

 المتزوجين والسكان الزواج ليم يسبق لم الذين لمسكان النسبي التوزيع الزوجية المدنية الحالة يتعن 
 تعكس وىي التغير، دائمة بل ثابتة ليست لمسكان المدنية الحالة ان نجد، و المطمقين والسكان راملاأل والسكان

 . اً واجتماعي اقتصادياً  السائدة المجتمع ظروف ذلك في

  التعميمي التركيب -خامسًا 

يقصد بالتركيب التعميمي تصنيف سكان المجتمع عمى أساس تحصيميم الدراسي وتأىيميم العممي وفق  
وصواًل إلى التعميم فوق الجامعي و مستويات الدراسة المختمفة بدءًا من األمية ثم اإللمام بالقراءة والكتابة 

 في خاصة أىمية البيانات وليذه، لنوعوا العمر حسب موزعة البيانات ىذه تكون ما وغالباً ، )الشيادات العميا (
 أىمية ذات ُتعد أنيا كما واالجتماعي، الثقافي التطور عمى لمحكم ومقياساً  المعيشة، لمستوى مؤشراً  ُتعد كونيا
 نسبة فييا تتزايد التي الدول وفي، الموضوعة لمخطط وفقاً  المستقبمية التعميمية باالتجاىات التنبؤ في خاصة
 في األمية لمحو التخطيط في مباشرة فائدة ذات التعميمية الحالة حسب السكاني التركيب بيانات تكون األمية
 .المختمفة الدولة مناطق

  المغوي التركيب -سادسًا 

 الثقافية والوحدة المشترك، الوطني لمشعور مصدراً  ُتعد فيي الحضارة قيام أساس المغة أن المعروف من 
 مختمفة لغات تتكمم مجموعات وجود أن شك وال القومية، المشاعر في والساللة الجنس من بكثير أقوى تكون
 تؤدي إلى قد واقتصادية اجتماعية مشكالت إلى ويقود ،السياسية المشكالت من كثيراً  ُيحدث الواحد البمد داخل

 في كثيرة أقطار فيناك المغات، فييا تتعدد التي الدول في ميماً  المغوي التركيب وُيعد، الشعب حياة في االنقسام
 وباكستان اليند في الحال ىو كما العددية أىميتيا في متفاوتة سكانية لمجموعات متعددة لغات فييا العالم
 :عمى النحو اآلتي التعدادات معظم تشمميا التي المغات عن البيانات من أنماط ثالثة، وىناك ونيجيريانيسيا وأندو 
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 . المبكرة طفولتو في موطنو في الشخص بيا يتحدث التي األصمية المغة -أ

 . الراىن الوقت في بيا الحديث يجري التي المغة -ب

 . معينة لغات أو بمغة المعرفة  -ج

 األخيران النوعان ، أماالمختمفة لغاتيا حسب السكانية المجموعات بين المقارنة في األول النوع وُيستخدم 
 مع المياجرين بتكيف الخاصة الدراسات في تبدو قيمتيما أن إال المقارنة، ىذه مثل في عوباتص نجدف

 .األصمية المختمفة المغات ذات الجديدة المجتمعات

 تجانس وجود عمى ساعدت لكنيا ،لمدول ةالمغوي ودالحد مع تماماً  السياسية الحدود شىاتتم أن ويندر 
 عالمية لغات السياسية العالم خريطة في أثرت التي العظمى الدول لغات وأصبحت ،األحوال معظم في لغوي
 واإلسبانية . والفرنسية اإلنجميزية مثل

  الديني التركيب -سابعًا  

 الجوانبراسة د في، ويفيد السكان تركيب في ميم كعنصر الديني بالتركيب السكانيةراسات الد تيتم 
 فييا األديان توزيع في العالم أقاليم تتباين، و دياناأل متعددة الدول في خاصة لمسكان واالجتماعية االقتصادية

 واليندوكية والمسيحية اإلسالم ىي العالم سكان من العظمى الغالبية بيا تدين كبرى أديان أربعة ىناك لكن
 شبو تقسيم إلى التباين ذلك أدى فقد العالم، في المشكالت بعض مىع الديني التركيب تباين وينعكس، والبوذية
 . لبنان مثل الدولة في التشريعي النظام في الديني التركيب ينعكس كما اليندية، القارة

 الدول أكثر من تعد التي سكندنافية اإل الدول مثل الكامل الديني بالتجانس العالم دول منوتتميز قمة  
 .تجانساً  الكاثوليكية الدول أكثر تعد التي الجنوبية أمريكا ودول تجانسًا، البروتستانتية

 عرقيال التركيب -ثامنًا 

 منقولة معينة جسدية صفات في يتفقون الذين شخاصاأل من مجموعة ىعم لمداللة العرق كممة تستخدم 
 التي البالد في العرقي بالتركيب السكانية الدراسات تيتمو  ، بمونيم الناس بين حياناأل بعض في ويميز، بالوراثة
 . المتحدة كالواليات المتعددة العرقية صولاأل ذات الدول في وأ فريقياإ كجنوب عنصرية تفرقة فييا يوجد
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  والريفي الحضري التركيب -تاسعًا 

، حيث سكانو من والريف الحضر ىلأ نسبة ىي مجتمع أي في معرفتيا يجب التي الخصائص ىمأ من     
  واالقتصادي االجتماعي والبناء الحياة ونمط توزيعيم في والريفي الحضري المجتمعين بين اختالف ىنالك

 إلى النامية الدول في تقل بينما (،%1..1) حوالي المتقدمة دولال في التحضر نسبة ارتفاع يالحظ عام بشكلو 
 ( . % 9. إلى ) البترولية الدول في الحضر نسبة(، وتصل  26.1%)

 

 تنظيم األسرة

الكاممة تجاه  الزوجان من خاللو مسؤوليتيمايقصد بتنظيم األسرة اتخاذ نمط معين في الحياة يتحمل  
، ويتمثل نمط الحياة ىذا بتجنب الحمل غير المرغوب فيو، وتحديد المدة الزمنية بين الوالدة واألخرى أوالدىما

 .وتحديد عدد أفراد األسرة عمى ضوء إمكانياتيا االقتصادية، وتوقيت زمن الوالدة بحسب قابمية المرأة الصحية

وم تنظيم األسرة مفاىيم أخرى مثل ضبط النسل الذي يعني إيقاف اإلنجاب مرحميًا لفترة ويرتبط بمفي 
 معينة، أما تحديد النسل فيعني إيقاف اإلنجاب نيائيًا واالكتفاء بعدد معين من األطفال .

ي ، وافتتحت أول عيادة لتنظيم األسرة فوتعد األمريكية مارغريت سانغر أول من دعت إلى تنظيم األسرة 
 في بروكمين في نيويورك . 1.15عام 

 


